
נדרים

בבלי מקבילות ספ' תנאים מקרא תח' ציטוט מקום בירו'
נזיר נא ע"א במדבר ל,  ג איש כי נד' א,  א (לו ע"ג,  29)

במדבר ל,  ג או השבע נד' א,  א (לו ע"ג,  30)

ויקרא כז,  כח אך כל נד' א,  א (לו ע"ג,  31)

במדבר ו,  ב נדר נזיר נד' א,  א (לו ע"ג,  32)

שבת יז ע"א כר' ישמעאל נד' א,  א (לו ע"ג,  34)

בראשית לא,  ל הלוך הלכת נד' א,  א (לו ע"ג,  35)

בראשית לא,  ל נכסף נכספת נד' א,  א (לו ע"ג,  35)

בראשית מ,  טו גונב גונבתי נד' א,  א (לו ע"ג,  35)

במדבר ל,  ג איש כי נד' א,  א (לו ע"ג,  35)

במדבר ל,  ג ככל היוצא נד' א,  א (לו ע"ג,  41)

ת' נד' ה,  א (13:114) מיכן לנדר נד' א,  א (לו ע"ג,  41)

במדבר ו,  ב נדר נזיר נד' א,  א (לו ע"ג,  44)

נזיר נא ע"א ת' נזיר א,  ז (30:126) מיכן שאדם נד' א,  א (לו ע"ג,  44)

מ' נד' א,  א כינוי ערכין נד' א,  א (לו ע"ג,  47)

מ' נד' ב,  ד המודר הנייה נד' א,  א (לו ע"ג,  54)

מ' נד' ב,  ב נדרים נד' א,  א (לו ע"ג,  56)

ת' נד' א,  ד (27:102) איזהו איסר נד' א,  א (לו ע"ג,  56)

במדבר ל,  ג לאסור אסר נד' א,  א (לו ע"ד,  10)

נד' מב ע"ד תני כלוי נד' א,  א (לו ע"ד,  16)

מ' נד' יא,  יב ונטולה אני נד' א,  א (לו ע"ד,  18)

נזיר נא ע"ב רבי לעזר נד' א,  א (לו ע"ד,  18)

עזרא י,  ח יחרם כל נד' א,  א (לו ע"ד,  22)

ת' נד' א,  ב (2:100) וכנדבותם לא נד' א,  א (לו ע"ד,  30)

ו"ר תתנג;  ק"ר ה,  ד
(יד ע"ג);  מת"ה קטז,

ד (477)

דתני בשם נד' א,  א (לו ע"ד,  31)

קהלת ה,  ד טוב אשר נד' א,  א (לו ע"ד,  31)

תהלים עו,  יב נדרו ושלמו נד' א,  א (לו ע"ד,  33)

תנ"ו וישלח ח (110) משלי כ,  כה מוקש אדם נד' א,  א (לו ע"ד,  36)

ב"ר פא,  א (1:968);
הש' ב"ר,  פד,  יא

(2:1015);  אס"ר א,  ו
(ג ע"ג,  15);  ילמדנו

(מאן)  ית"ת בר' קנ,  צו
ע"א;  ב"מ ח"א ילמדנו

(קדושים)

פינקסו נפתחת נד' א,  א (לו ע"ד,  36)
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ב"ר 968 משלי כ,  כה מוקש אדם נד' א,  א (לו ע"ד,  37)

ו"ר תתנד;  ק"ר ה,  ד
(יד ע"ג)

מעשה באחד נד' א,  א (לו ע"ד,  38)

נזיר נא ע"ג מתניתא דרבי נד' א,  א (לו ע"ד,  40)

ת' נד' א,  א (3:100) חסידים הראשונים נד' א,  א (לו ע"ד,  41)

ת' נד' א,  א (3:100) שנאמר וכפר נד' א,  א (לו ע"ד,  43)

במדבר ו,  יא וכפר עליו נד' א,  א (לו ע"ד,  43)

במ"ר י,  ז (לח ע"א) ת' נד' ז,  ז (32:118) אמר שמעון נד' א,  א (לו ע"ד,  44)

במדבר ו,  ב איש או נד' א,  א (לו ע"ד,  51)

ת' נד' ד,  ו (18:112) אמר לו נד' א,  ב (לו ע"ד,  57)

נזיר נא ע"א והא תני נד' א,  ב (לז ע"א,  3)

איוב ט,  ז האומר לחרס נד' א,  ב (לז ע"א,  4)

שמות ב,  כד ויואל משה נד' א,  ב (לז ע"א,  8)

שמ"א יד,  כד ויואל שאול נד' א,  ב (לז ע"א,  9)

דניאל יב,  ז וירם ימינו נד' א,  ב (לז ע"א,  10)

ב"ר 607 כאימרא ר' נד' א,  ב (לז ע"א,  16)

הש' מ' יומא ב,  ה בשני גיזירי נד' א,  ג (לז ע"א,  21)

ת' נד' א,  ד (25:102) כתורה הרי נד' א,  ג (לז ע"א,  25)

שבו' לו ע"ב אמר רבי נד' א,  ג (לז ע"א,  27)

ת' נד' א,  ג (21:102) לחולין שאוכל נד' א,  ד (לז ע"א,  36)

הש' ער' כא ע"ב (20) רבי מאיר נד' א,  ד (לז ע"א,  37)

במדבר ל,  ג לה' נד' ב,  א (לז ע"ב,  15)

נד' לז ע"ב (27) ת' נד' ד,  ו (15:111) מניין לנדרים נד' ב,  א (לז ע"ב,  16)

במדבר ל,  ג לא יחל נד' ב,  א (לז ע"ב,  18)

במדבר ל,  ג לאסור אסר נד' ב,  א (לז ע"ב,  20)

מ' נד' ב,  א האומר לאשתו נד' ב,  א (לז ע"ב,  25)

נד' לז ע"ב (16) ת' נד' ד,  ו (15:111) מניין לנדרים נד' ב,  א (לז ע"ב,  27)

במדבר ל,  ג לא יחל נד' ב,  א (לז ע"ב,  28)

סוכה נה ע"ב שבועה שלא נד' ב,  א (לז ע"ב,  29)

מ' נד' ב,  ב חומר בשבועות נד' ב,  ב (לז ע"ב,  32)

ספ' כג ע"ג ויקרא ה,  ד או נפש נד' ב,  ב (לז ע"ב,  36)

שבו' לד ע"ג להרע או נד' ב,  ב (לז ע"ב,  36)

במדבר ל,  ג ככל היוצא נד' ב,  ב (לז ע"ב,  38)

שבו' לד ע"ד רבי יוסי נד' ב,  ג (לז ע"ב,  40)
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מ' שבו' ג,  ז שבועה שלא נד' ב,  ג (לז ע"ב,  42)

הש' פס' לג ע"ג (41) מסתברא כאחוי נד' ב,  ג (לז ע"ב,  53)

נד' לט ע"ג הוון בעי נד' ב,  ד (לז ע"ב,  55)

מ' נד' ב,  ד הרי עלי נד' ב,  ד (לז ע"ב,  56)

ת' מנ' ו,  ד (30:519) כיצד הוא נד' ב,  ד (לז ע"ב,  57)

מ' מע' ד,  ג הנוטל זיתים נד' ב,  ד (לז ע"ב,  59)

מ' נד' ב,  ד ואם של נד' ב,  ד (לז ע"ב,  61)

מ' נד' ב,  א כחלת אהרן נד' ב,  ד (לז ע"ב,  62)

נד' יט ע"ב תרין תניין נד' ב,  ד (לז ע"ג,  4)

חג' עו ע"ג וכל הנדרים נד' ג,  א (לז ע"ד,  10)

נד' מא ע"ב במדבר ל,  ב וידבר משה נד' ג,  א (לז ע"ד,  11)

במדבר ל,  ג לא יחל נד' ג,  א (לז ע"ד,  13)

תהלים קיט,  קו נשבעתי ואקיימה נד' ג,  א (לז ע"ד,  15)

סנ' כט ע"ג;  ו"ר לב,  ב
(תשמ);  ק"ר י,  כ (כח

ע"א)

תהלים צה,  יא אשר נשבעתי נד' ג,  א (לז ע"ד,  16)

מ' נד' ג,  א ארבעה נדרים נד' ג,  א (לז ע"ד,  17)

מ' נד' ח,  ז אף זה נד' ג,  א (לז ע"ד,  20)

נזיר נז ע"א תניי בנדרים נד' ג,  א (לז ע"ד,  33)

סוטה כא ע"ב כהדא דתני נד' ג,  א (לז ע"ד,  33)

ת' סוטה ז,  ד (36:192) שבועה הדיינין נד' ג,  א (לז ע"ד,  33)

דברים כט,  יד כי את נד' ג,  א (לז ע"ד,  36)

שבו' לד ע"ד איפשר שלא נד' ג,  ב (לז ע"ד,  38)

מ' שבו' ג,  ח גמל פורח נד' ג,  ב (לז ע"ד,  45)

ת' מע' ג,  טו (54:242) רשב"ג אומר נד' ג,  ב (לז ע"ד,  46)

מע' נב ע"א התיב ר' נד' ג,  ב (לז ע"ד,  46)

מ' נג' ו,  א גופה של נד' ג,  ב (לז ע"ד,  47)

דברים ה,  טז שוא נד' ג,  ב (לז ע"ד,  50)

שמות כ,  יב ושקר נד' ג,  ב (לז ע"ד,  50)

ש"ר כח,  ד (נ ע"ג) מדר"י (5:229);  ס"ד רלג
(265)

שמות כ,  ז זכור נד' ג,  ב (לז ע"ד,  51)

דברים ה,  יא ושמור נד' ג,  ב (לז ע"ד,  51)

שמות לא,  יד מחלליה נד' ג,  ב (לז ע"ד,  52)

במדבר כח,  יט ושני כבשים נד' ג,  ב (לז ע"ד,  53)

ויקרא יח,  טו ערות אשת נד' ג,  ב (לז ע"ד,  54)
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דברים כה,  ה יבמה יבא נד' ג,  ב (לז ע"ד,  54)

במדבר לו,  ט ולא תסוב נד' ג,  ב (לז ע"ד,  55)

במדבר לו,  ח וכל בת נד' ג,  ב (לז ע"ד,  55)

דברים כב,  יב גדילים תעשה נד' ג,  ב (לז ע"ד,  56)

דברים כב,  יא לא תלבש נד' ג,  ב (לז ע"ד,  56)

במ"ר יא,  ז (מה ע"א) מדרשב"י 92 וכן הוא נד' ג,  ב (לז ע"ד,  57)

תהלים סב,  יב אחת דיבר נד' ג,  ב (לז ע"ד,  57)

ירמיה כג,  כט הלא כה נד' ג,  ב (לז ע"ד,  58)

מ' שבו' ג,  ח שבועת שוא נד' ג,  ב (לז ע"ד,  58)

ת' נד' ב,  א (5:104) שבועות הבאי נד' ג,  ב (לח ע"א,  3)

פס"ר כב (קיב ע"ב) חזקיה אמר נד' ג,  ב (לח ע"א,  9)

ירמיה ב,  ל לשוא הכיתי נד' ג,  ב (לח ע"א,  13)

שבו' לד ע"ד מ' שבו' ג,  ז שבועה שלא נד' ג,  ב (לח ע"א,  13)

מ' שבו' ג,  ה אחד דברים נד' ג,  ב (לח ע"א,  15)

ת' נזיר א,  ז (31:126) זה חומר נד' ג,  ב (לח ע"א,  17)

מ' נד' ט,  ו עד שבא נד' ג,  ב (לח ע"א,  19)

מ' נד' ח,  ז דר' מאיר נד' ג,  ג (לח ע"א,  24)

נד' מא ע"א כיי דמר נד' ג,  ג (לח ע"א,  25)

ת' נד' ב,  ב (5:104) תולים בגוים נד' ג,  ה (לח ע"א,  32)

שבי' לט ע"ב שבעלי זרוע נד' ג,  ה (לח ע"א,  32)

מ' נד' ג,  ה בית שמאי נד' ג,  ה (לח ע"א,  33)

ויקרא יט,  יב לא תשבעו נד' ג,  ה (לח ע"א,  36)

קד' סד ע"א הרי נטיעות נד' ג,  ו (לח ע"א,  37)

ת' נד' ב,  ג (7:104) הרי נטיעות נד' ג,  ו (לח ע"א,  38)

מ' נד' ג,  ו אין לה נד' ג,  ו (לח ע"א,  42)

מ' נד' ג,  ז שיורדי הים נד' ג,  ז (לח ע"א,  49)

נד' מב ע"ד תפלוגתא דרבי נד' ג,  ז (לח ע"א,  51)

בראשית מח,  ה ועתה שני נד' ג,  י (לח ע"א,  53)

מל"א יג,  ב הנה בן נד' ג,  י (לח ע"א,  54)

בראשית כא,  יב כי ביצחק נד' ג,  יב (לח ע"א,  57)

ב"ר 569;  מת"ה קה,
א (449)

אמר רבי נד' ג,  יב (לח ע"א,  58)

במדבר כד,  יז דרך כוכב נד' ג,  יב (לח ע"א,  60)

עובדיה א,  ד אם תגביה נד' ג,  יב (לח ע"א,  62)
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דניאל יב,  ג ומצדיקי הרבים נד' ג,  יב (לח ע"א,  63)

בראשית טו,  יח ביום ההוא נד' ג,  יד (לח ע"א,  64)

בראשית יז,  כא ואת בריתי נד' ג,  יד (לח ע"ב,  1)

ספ' נח ע"ג ויקרא יב,  ג ביום השמיני נד' ג,  יד (לח ע"ב,  2)

שמות לא,  יד מחלליה נד' ג,  יד (לח ע"ב,  2)

ויקרא יב,  ג וביום נד' ג,  יד (לח ע"ב,  4)

ש"ר כה,  יב (מז ע"ב) בתורה ובנביאים נד' ג,  יד (לח ע"ב,  4)

; שמות טז,  כח עד אנה נד' ג,  יד (לח ע"ב,  5)

שמות טז,  כט ראו כי נד' ג,  יד (לח ע"ב,  6)

יחזקאל כ,  כא וימרו בי נד' ג,  יד (לח ע"ב,  6)

יחזקאל כ,  כא ואת שבתותי נד' ג,  יד (לח ע"ב,  7)

נחמיה ט,  יג ועל הר נד' ג,  יד (לח ע"ב,  7)

נחמיה ט,  יד ואת שבת נד' ג,  יד (לח ע"ב,  8)

בר' ג ע"ג א"ר אלעזר נד' ג,  יד (לח ע"ב,  8)

הש' ס"ב קיא (22:116) במדבר טו,  כב וכי תשגו נד' ג,  יד (לח ע"ב,  12)

ו"ר תקיד אמר רבי נד' ג,  יד (לח ע"ב,  12)

יחזקאל כ,  לט ואתם בית נד' ג,  יד (לח ע"ב,  13)

ש"ר ה,  ח (יד ע"ג) מדר"י 192 ועל ידי נד' ג,  יד (לח ע"ב,  14)

שמות ד,  כד ויפגשהו ה' נד' ג,  יד (לח ע"ב,  15)

שמות ד,  יט לך שוב נד' ג,  יד (לח ע"ב,  17)

שמות ד,  כד ויהי בדרך נד' ג,  יד (לח ע"ב,  18)

שמות ד,  כה חתן דמים נד' ג,  יד (לח ע"ב,  21)

שמות ד,  כה ותקח צפורה נד' ג,  יד (לח ע"ב,  22)

שמות ד,  כו וירף ממנו נד' ג,  יד (לח ע"ב,  26)

שבת יז ע"א מיכן לשתי נד' ג,  יד (לח ע"ב,  27)

ספ' נח ע"ג ויקרא יב,  ג ימול בשר נד' ג,  יד (לח ע"ב,  27)

דברים כד,  ח השמר בנגע נד' ג,  יד (לח ע"ב,  28)

ויקרא יב,  ג ימול בשר נד' ג,  יד (לח ע"ב,  29)

חלה נח ע"ב;  ביצה ס
ע"ב

על דעתיה נד' ג,  יד (לח ע"ב,  30)

מג' עא ע"א הא דבד נד' ד,  א (לח ע"ג,  13)

כת' לב ע"ד רבי בא נד' ד,  ב (לח ע"ג,  25)

הש' פאה כא ע"א (54) עד כדון נד' ד,  ב (לח ע"ג,  29)

ב"ק ז ע"ג רבי יהושע נד' ד,  ב (לח ע"ג,  32)
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מ' ב"ק י,  ה הגוזל שדה נד' ד,  ב (לח ע"ג,  34)

מ' נד' ד,  ד מרפאהו רפואת נד' ד,  ב (לח ע"ג,  36)

ב"מ לב ע"א לבעל הפרה נד' ד,  ב (לח ע"ג,  40)

מ' נד' ד,  ב תפול הנייה נד' ד,  ב (לח ע"ג,  41)

ת' נד' ב,  ו (29:106) אמר ככר נד' ד,  ב (לח ע"ג,  43)

מ' נד' ד,  ג ותרום תרומתו נד' ד,  ג (לח ע"ג,  53)

ו"ר תרכח דברים ד,  ה ראה לימדתי נד' ד,  ג (לח ע"ג,  54)

דברים ד,  ה חקים ומשפטי' נד' ד,  ג (לח ע"ג,  56)

ו"ר תרפח;  פד"כ 402 שכר בטילן נד' ד,  ג (לח ע"ג,  57)

נד' לח ע"ד (7);  נד' לט
ע"א (41)

רבי שמעון נד' ד,  ד (לח ע"ג,  62)

ת' נד' ב,  ז (27:106) רוחץ עמו נד' ד,  ד (לח ע"ד,  1)

נד' לח ע"ג (62);  נד'
לט ע"א (41)

רבי שמעון נד' ד,  ו (לח ע"ד,  7)

ת' נד' ב,  ט (33:106) דו רבי נד' ד,  ו (לח ע"ד,  14)

שבת טו ע"ד ביומוי דרבי נד' ד,  ט (לח ע"ד,  21)

ת' שבת טו,  טו (68:73) כל דבר נד' ד,  ט (לח ע"ד,  24)

יומא מה ע"ב ת' שבת יג,  ט (46:60) מעשה שנפלה נד' ד,  ט (לח ע"ד,  25)

פאה יט ע"ב;  דמאי כג
ע"ב

רבי מאיר נד' ד,  י (לח ע"ד,  33)

מע' מח ע"ג דברים יד,  כט ובא הלוי נד' ד,  י (לח ע"ד,  40)

פאה יט ע"ב עד כדון נד' ד,  י (לח ע"ד,  42)

ת' מע' ג,  יא (32:240) המבקיר שדהו נד' ד,  י (לח ע"ד,  43)

ת' מע' ג,  יא (33:240) אבל אם נד' ד,  י (לח ע"ד,  47)

פס' לא ע"ב מאי טעמא נד' ד,  י (לח ע"ד,  53)

ת' נד' ב,  ט (33:106) מפני שקדם נד' ד,  י (לח ע"ד,  53)

מ' נד' ד,  י והלה נוטל נד' ד,  י (לח ע"ד,  56)

מ' נד' ג,  יא לוקח ביתר נד' ה,  א (לט ע"א,  38)

מ' נד' ד,  ו לא ישאילינו נד' ה,  א (לט ע"א,  39)

מ' נד' ד,  ו לא ימכר נד' ה,  א (לט ע"א,  40)

נד' לח ע"ג (62);  נד'
לח ע"ד (7)

רבי שמעון נד' ה,  א (לט ע"א,  41)

מ' נד' ה,  א השותפין שנדרו נד' ה,  א (לט ע"א,  42)

ב"ב יג ע"א אמר רבי נד' ה,  א (לט ע"א,  44)

ת' ב"ב ב,  יג (31:400) מקום התנור נד' ה,  א (לט ע"א,  53)

ב"ק ג ע"ד רבי יוחנן נד' ה,  א (לט ע"א,  54)
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ת' נד' ב,  ט (36:107) אם היה נד' ה,  ב (לט ע"א,  61)

ת' כת' יא,  ו (30:94) האומר ליורשיו נד' ה,  ב (לט ע"א,  64)

ב"ק ז ע"א מ' ב"ק ט,  י האומר לבנו נד' ה,  ב (לט ע"ב,  1)

ת' נד' ה,  ב (19:115) קונם שאיני נד' ה,  ד (לט ע"ב,  8)

הש' נד' לח ע"א (51) כמאן דאמר נד' ה,  ד (לט ע"ב,  10)

ת' נד' ב,  י (38:107) הנודר מבני נד' ה,  ד (לט ע"ב,  12)

ת' נד' ה,  ה (24:115) קונם הנייתי נד' ה,  ד (לט ע"ב,  13)

ת' נד' ה,  ה (39:107) המודר הנייה נד' ה,  ד (לט ע"ב,  16)

ת' יומא ד,  יד (73:255) יום הכיפורים נד' ה,  ד (לט ע"ב,  19)

הש' תר' מה ע"ד ברוך שבחר נד' ה,  ד (לט ע"ב,  23)

ת' נד' ב,  ט (35:107) רחבה שדרך נד' ה,  ה (לט ע"ב,  25)

משלי ח,  כא להנחיל אוהבי נד' ה,  ז (לט ע"ב,  38)

ער' כ ע"ד;  נזיר נה ע"ג מתניתא אמרה נד' ו,  א (לט ע"ג,  24)

מ' נזיר ו,  ט היה מבשל נד' ו,  א (לט ע"ג,  25)

דה"ב לה,  יג ויבשלו את נד' ו,  א (לט ע"ג,  26)

דה"ב לה,  יג כמשפט נד' ו,  א (לט ע"ג,  27)

מ' נד' ו,  א הנודר מן נד' ו,  א (לט ע"ג,  28)

נד' לט ע"ד (4,  7);  נד'
מ ע"ב (62);  ב"ר 1172

א"ר יוחנן נד' ו,  א (לט ע"ג,  29)

מ' ער' ג,  א הנודר מן נד' ו,  א (לט ע"ג,  34)

ב"ר 1172 ומניין שכל נד' ו,  א (לט ע"ג,  35)

בראשית מה,  כג ועשר אתונות נד' ו,  א (לט ע"ג,  36)

הש' שבת י ע"ב (50) מהו שיהא נד' ו,  א (לט ע"ג,  38)

הש' שבת י ע"ב (49) מהו שיהא נד' ו,  א (לט ע"ג,  39)

הש' מע' נא ע"א מהו שיטבל נד' ו,  א (לט ע"ג,  40)

הש' ת' מכות ד,  ז (11:442) כל אוכל נד' ו,  א (לט ע"ג,  43)

מ' נד' ו,  א אסור במעשה נד' ו,  א (לט ע"ג,  45)

הש' ת' נד' ג,  א (1:107) תבשיל נד' ו,  א (לט ע"ג,  45)

ת' נד' ג,  א (1:107) אסור בהטריו' נד' ו,  א (לט ע"ג,  49)

כל' כז ע"א אמר רבי נד' ו,  א (לט ע"ג,  51)

ת' נד' ד,  ד (9:111) חילקא טרגיס נד' ו,  ב (לט ע"ג,  53)

ת' נד' ג,  א (2:107) מן היורד נד' ו,  ב (לט ע"ג,  53)

ת' נד' ג,  ב (5:108) הנודר מן נד' ו,  ב (לט ע"ג,  56)

נד' לז ע"ב הוון בעי נד' ו,  ו (לט ע"ג,  58)
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מ' נד' ב,  ד הרי עלי נד' ו,  ו (לט ע"ג,  58)

ת' מנ' ו,  ד (30:519) כיצד הוא נד' ו,  ו (לט ע"ג,  60)

מ' מע' ד,  ג הנוטל זתים נד' ו,  ו (לט ע"ג,  62)

ת' נד' ג,  ה (27:109) רבי שמעון נד' ו,  ו (לט ע"ג,  63)

ער' כ ע"ד;  נד' לט ע"ג
(29);  נד' לט ע"ד (7);
נד' מ ע"ב (62);  נזיר

נה ע"ג;  ב"ר 1172

דרבי יוחנן נד' ו,  ו (לט ע"ד,  4)

נד' לט ע"ד (ו,  יב,  35);
נד' מ ע"א

מה טעמא נד' ו,  ח (לט ע"ד,  11)

הש' תר' מא ע"ד חמרא מבשלא נד' ו,  ח (לט ע"ד,  12)

שבי' לו ע"ד ת' תר' ה,  טו (87:135) זה הכלל נד' ו,  ח (לט ע"ד,  12)

כת' לא ע"ג;  נזיר נג
ע"ב

שהזקן עוקר נד' ו,  ח (לט ע"ד,  17)

מ' תר' ט,  ד גידולי תרומה נד' ו,  ח (לט ע"ד,  19)

מ' תר' ט,  ו במה דברים נד' ו,  ח (לט ע"ד,  22)

כל' ל ע"א דאמר רבי נד' ו,  ח (לט ע"ד,  23)

ת' נד' ג,  ג (12:108) רבי שמעון נד' ו,  יא (לט ע"ד,  29)

ת' נד' ג,  ג (15:108) וכל דבר נד' ו,  יא (לט ע"ד,  31)

נד' לט ע"ד (ו,  ח,  11);
נד' מ ע"א

מאי טעמא נד' ו,  יב (לט ע"ד,  35)

שבי' לז ע"א ת' נד' ג,  ו (30:109) הנודר מן נד' ו,  יג (לט ע"ד,  43)

פאה יח ע"ד;  סנ' יח
ע"ד

ת' סנ' ב,  ט (13:417) אין מעברין נד' ו,  יג (לט ע"ד,  50)

ת' שבי' ד,  טז (51:183) עד שלא נד' ו,  יג (לט ע"ד,  51)

סנ' יח ע"ד ת' סנ' ב,  ט (13:417) היה ר' נד' ו,  יג (לט ע"ד,  53)

מל"ב ד,  מב ואיש בא נד' ו,  יג (לט ע"ד,  53)

מל"ב ד,  מב תן לעם נד' ו,  יג (לט ע"ד,  56)

פס' לו ע"ג ת' סנ' ב,  יא (24:417) אין מעברין נד' ו,  יג (לט ע"ד,  57)

דה"ב ל,  יח כי מרבית נד' ו,  יג (לט ע"ד,  59)

דה"ב ל,  יח כי אכלו נד' ו,  יג (לט ע"ד,  62)

פס' לו ע"ג;  סוטה כ
ע"ב;  סנ' יח ע"ד

דמר רבי נד' ו,  יג (לט ע"ד,  64)

פס' לו ע"ג;  סנ' יח ע"ד דה"ב ל,  יט בכל לבבו נד' ו,  יג (מ ע"א,  1)

דה"ב כט,  יז ויכלו באחד נד' ו,  יג (מ ע"א,  4)

דה"ב כט,  יז וביום ששה נד' ו,  יג (מ ע"א,  4)

פס' לו ע"ג ששה דברים נד' ו,  יג (מ ע"א,  6)

הש' מל"ב יח,  טז קיצץ דלתות נד' ו,  יג (מ ע"א,  9)
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הש' נד' לט ע"ד (63) עיבר ניסן נד' ו,  יג (מ ע"א,  9)

ר"ה נח ע"ג רבי אומר נד' ו,  יג (מ ע"א,  12)

מ' שבי' ט,  ב אם היה נד' ו,  יג (מ ע"א,  13)

ר"ה נט ע"ג ת' ר"ה ב,  יא כשקידשו את נד' ו,  יג (מ ע"א,  13)

ת' ר"ה ב,  יא יום הראשון נד' ו,  יג (מ ע"א,  19)

ת' ר"ה ב,  א (3:312) קידשוהו קודם נד' ו,  יג (מ ע"א,  19)

ויקרא כג,  ד אותם (1) נד' ו,  יג (מ ע"א,  20)

ויקרא כג,  ב אותם אלה נד' ו,  יג (מ ע"א,  20)

ספ' צט ע"ב ומניין שמעברין נד' ו,  יג (מ ע"א,  21)

ויקרא כג,  מד וידבר משה נד' ו,  יג (מ ע"א,  22)

סנ' א,  ב (יח ע"ד,  63) רבי שמואל נד' ו,  יג (מ ע"א,  24)

סנ' א,  ב (יט ע"א,  7) חנניה בן אחי נד' ו,  יג (מ ע"א,  31)

ויקרא כג,  ד מועדי ה' נד' ו,  יג (מ ע"א,  36)

ישעיה ב,  ג כי מציון נד' ו,  יג (מ ע"א,  37)

ירמיה כט,  א ואל יתר נד' ו,  יג (מ ע"א,  42)

מל"ב כד,  טז החרש והמסגר נד' ו,  יג (מ ע"א,  44)

הש'  גיטין,  פח
ע"א;  סנהדרין,

לח ע"א

סנ' א,  ב (יט ע"א,  20);
ב"ר,  מא א (3:404);
ו"ר,  יא,  ז (רלג:2);

שהש"ר ח,  יא,  א,  (מא
ע"א,  9);  ר"ר א,  ז

(190:26);  אס"ר,  פת'
יא (ב ע"ג,  31);  תנ"ו

נח ג (32);  הש' משנת
ר"א,  יג 260

הש' ספרי דב' שכא
(370:10);  מת"ד,  לב,  כה

(8:198);  ס"ע כה

רבי ברכיה נד' ו,  יג (מ ע"א,  44)

סנ' יח ע"ד;  כת' כה ע"ב א"ר אבון נד' ו,  יג (מ ע"א,  50)

תהלים נז,  ג אקרא לאלהים נד' ו,  יג (מ ע"א,  50)

נד' לט ע"ד מה טעמא נד' ו,  יג (מ ע"א,  51)

הש' ת' נד' ג,  ז (36:110) תני ר' נד' ו,  טז (מ ע"א,  59)

ת' נד' ג,  ה (21:108) הנודר מן נד' ז,  א (מ ע"ב,  44)

ת' נד' ג,  ה (27:108) וכן היה נד' ז,  א (מ ע"ב,  45)

הש' ת' נד' ג,  ו (16:204) אבל בדלעת נד' ז,  א (מ ע"ב,  49)

ערלה סג ע"ב ר' קריספא נד' ז,  א (מ ע"ב,  49)

שבי' לד ע"ב רבי יודא נד' ז,  א (מ ע"ב,  50)

פאה טז ע"ג רבי יצחק נד' ז,  א (מ ע"ב,  56)

מ' נד' ז,  א אסור בפול נד' ז,  א (מ ע"ב,  58)

ת' נד' ד,  ב (4:111) הנודר מן נד' ז,  א (מ ע"ב,  59)

ת' נד' ד,  א (1:110) הנודר מן נד' ז,  א (מ ע"ב,  61)

August 29, 2008 עמוד 9 מתוך 15



בבלי מקבילות ספ' תנאים מקרא תח' ציטוט מקום בירו'
ת' נד' ד,  ג (5:111) הנודר מן נד' ז,  א (מ ע"ב,  62)

ער' כ ע"ד;  נד' לט ע"ג
(29);  נד' לט ע"ד (4,
7);  ב"ר 1172;  נזיר

נה ע"ג

הילכו בנדרים נד' ז,  א (מ ע"ב,  62)

ס"ד מב (91) דברים יא,  יד תירושך נד' ז,  א (מ ע"ב,  64)

מ' חלה א,  ב הנודר מן נד' ז,  ב (מ ע"ג,  2)

חלה נז ע"ג הא הנודר נד' ז,  ב (מ ע"ג,  2)

מ' חלה א,  ב שהנודר מן נד' ז,  ב (מ ע"ג,  4)

דברים כב,  ט ותבואת הכרם נד' ז,  ב (מ ע"ג,  5)

ת' נד' ד,  ג (10:111) הנודר מן נד' ז,  ג (מ ע"ג,  8)

ת' נד' ג,  ד (17:109) ר' שמעון נד' ז,  ג (מ ע"ג,  11)

ת' נד' ד,  ד (12:111) ואמר קונם נד' ז,  ג (מ ע"ג,  18)

בר' ה ע"ד תני דרגש נד' ז,  ה (מ ע"ג,  20)

מ' כלים טז,  א מיטה ועריסה נד' ז,  ה (מ ע"ג,  25)

יהושע ה,  יג ויהי בהיות נד' ז,  ו (מ ע"ג,  28)

יהושע ו,  א ויריחו סוגרת נד' ז,  ו (מ ע"ג,  28)

תר' מו ע"ד עד אכן נד' ז,  ז (מ ע"ג,  33)

מ' נד' ח,  ה עד ראש נד' ח,  א (מ ע"ד,  28)

נד' מא ע"א הדא אמרה נד' ח,  א (מ ע"ד,  29)

מ' נד' ח,  ה אסור בה נד' ח,  א (מ ע"ד,  31)

תע' סז ע"א רבי אחא נד' ח,  א (מ ע"ד,  33)

מ' תע' ג,  ט היו מתענין נד' ח,  א (מ ע"ד,  34)

מ' תע' ג,  ט אחר חצות נד'  ח,  א (מ ע"ד,  35)

מ"ק פג ע"ב רבי יונה נד' ח,  א (מ ע"ד,  38)

מד"ש יז,  ג (96) רבי בא נד' ח,  א (מ ע"ד,  43)

תע' סו ע"א;  מג' ע ע"ד הדא דאת נד' ח,  א (מ ע"ד,  49)

ת' תע' ב,  ה (36:331) מעשה שגזרו נד' ח,  א (מ ע"ד,  52)

קד' סד ע"ב רבי ירמיה נד' ח,  ג (מ ע"ד,  60)

הש' מ' קד' ג,  ט עד שיצאו נד' ח,  ג (מ ע"ד,  61)

סוטה כב ע"ג;  קד' סד
ע"ב

אמר ליה נד' ח,  ג (מ ע"ד,  62)

מ' סוטה ט,  טו משמת בן נד' ח,  ג (מ ע"ד,  62)

הש' ת' נד' ד,  א (3:111) כלכלו' של נד' ח,  ה (מא ע"א,  8)

מ' נד' ח,  ד עד ישקפלו נד' ח,  ה (מא ע"א,  8)

דמאי כב ע"ד חד טעין נד' ח,  ה (מא ע"א,  10)
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רות ב,  כג עד כלות נד' ח,  ה (מא ע"א,  12)

ת' נד' ד,  ז (19:112) נדר מן נד' ח,  ה (מא ע"א,  14)

שבי' לט ע"א ר' זעורא נד' ח,  ו (מא ע"א,  15)

מ' שק' ו,  ו האומ' הרי נד' ח,  ו (מא ע"א,  16)

שבי' לט ע"א;  שק' נ
ע"ב

ר' יוסי נד' ח,  ו (מא ע"א,  17)

מ' יומא ב,  ה ושנים בידן נד' ח,  ו (מא ע"א,  18)

ת' שבי' ז,  יח (58:199) רשב"ג או' נד' ח,  ו (מא ע"א,  20)

ת' תע' א,  ד (21:324) ולמה נקרא נד' ח,  ו (מא ע"א,  21)

מ' תע' א,  ב עד אימתי נד' ח,  ז (מא ע"א,  23)

נד' מ ע"ד הדא אמרה נד' ח,  ז (מא ע"א,  24)

ת' ב"מ ח,  לא (29:380) זה או' נד' ח,  ז (מא ע"א,  27)

מג' ע ע"ד א"ר הילא נד' ח,  ז (מא ע"א,  29)

ת' מג' א,  ו (36:345) ולעניין שטרות נד' ח,  ז (מא ע"א,  30)

נד' לח ע"א א"ר זעירא נד' ח,  יא (מא ע"א,  32)

מ' גט' ז,  ו כל עכבה נד' ח,  יא (מא ע"א,  37)

מ' נד' ז,  ג הכל לפי נד' ח,  יב (מא ע"א,  42)

מ' אבות ד,  יב ומורא רבך נד' ט,  א (מא ע"ב,  35)

נד' לז ע"ד במדבר ל,  ב וידבר משה נד' ט,  א (מא ע"ב,  36)

דבר"ל 70 דלנפשיה הוא נד' ט,  א (מא ע"ב,  41)

איוב לב,  ז אם צדקת נד' ט,  א (מא ע"ב,  42)

נד' מא ע"ב (49) אמר רבי נד' ט,  א (מא ע"ב,  42)

תהלים פא,  י לא יהיה נד' ט,  א (מא ע"ב,  43)

במדבר ל,  ג לאסור אסר נד' ט,  א (מא ע"ב,  46)

ירמיה מ,  א והוא אסור נד' ט,  א (מא ע"ב,  47)

נד' מא ע"ב (42) דמר ר' נד' ט,  א (מא ע"ב,  49)

ו"ר תתסג ר' יצחק נד' ט,  א (מא ע"ב,  49)

משלי יב,  יח יש בוטה נד' ט,  א (מא ע"ב,  50)

משלי יב,  יח ולשון חכמים נד' ט,  א (מא ע"ב,  54)

במדבר ל,  ג לאסור אסר נד' ט,  א (מא ע"ב,  55)

הש' מ' נד' י,  יב כנולד הוא נד' ט,  א (מא ע"ב,  56)

מ"ק פא ע"ד כהדא ר"ש נד' ט,  א (מא ע"ב,  56)

יומא מג ע"ד שאין היצר נד' ט,  א (מא ע"ב,  62)

דברים כא,  ה ועל פיהם נד' ט,  א (מא ע"ב,  63)
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ת' נג' א,  ז (22:618);  ס"ד

רח (243)
הקיש ריבים נד' ט,  א (מא ע"ב,  64)

ויקרא יג,  יב לכל מראה נד' ט,  א (מא ע"ב,  64)

פאה טו ע"ד;  קד' סא
ע"ג

דמר ר' נד' ט,  א (מא ע"ג,  3)

שמות ד,  יט כי מתו נד' ט,  ב (מא ע"ג,  8)

ב"ר 830;  ש"ר ה,  ד
(יד ע"ב);  פד"א מ (קנג)

וכי מתים נד' ט,  ב (מא ע"ג,  8)

נזיר נד ע"א מ' נזיר ה,  ד זו טעות נד' ט,  ב (מא ע"ג,  10)

יחזקאל יב,  כז החזון אשר נד' ט,  ב (מא ע"ג,  15)

מג' עג ע"ד אין מוכרין נד' ט,  ב (מא ע"ג,  17)

מ' נד' ט,  ב קונם לבית נד' ט,  ב (מא ע"ג,  18)

ת' מג' ב,  יג (39:351) העושה תיבה נד' ט,  ב (מא ע"ג,  20)

ויקרא יט,  יח לא תקום נד' ט,  ג (מא ע"ג,  27)

ב"ר 236 ספ' פט ע"ב ויקרא יט,  יח ואהבת לרעך נד' ט,  ג (מא ע"ג,  29)

בראשית ה,  א זה ספר נד' ט,  ג (מא ע"ג,  29)

מ' כת' ט,  ג אלא יינתנו נד' ט,  ה (מא ע"ג,  38)

ת' נד' ה,  א (14:114) הותר ממנו נד' ט,  ו (מא ע"ג,  40)

ת' נד' ה,  ו (26:115) ר' יודה נד' ט,  ט (מא ע"ג,  46)

מ' נד' ט,  ט פותחין לאדם נד' ט,  ט (מא ע"ג,  49)

ת' נד' ה,  ו (27:116) אמר לו נד' ט,  י (מא ע"ג,  51)

מד"ש כה,  א (122) שמ"ב א,  כד בנות ישראל נד' ט,  יא (מא ע"ג,  52)

שמ"ב א,  כד המעלה עדי נד' ט,  יא (מא ע"ג,  54)

שמ"ב א,  כד בנות ישראל נד' ט,  יא (מא ע"ג,  55)

שמ"ב א,  כד המעלה עדי נד' ט,  יא (מא ע"ג,  56)

ס"ב קנג (203) במדבר ל,  ז אם היה נד' י,  א (מא ע"ד,  29)

במדבר ל,  יא אם בית נד' י,  א (מא ע"ד,  30)

במדבר ל,  ד ואשה כי נד' י,  א (מא ע"ד,  31)

במדבר ל,  ז ואם היה נד' י,  א (מא ע"ד,  31)

ס"ב קנג (203) עד כדון נד' י,  א (מא ע"ד,  32)

במדבר ל,  ז ונדריה עליה נד' י,  א (מא ע"ד,  33)

נד' מב ע"א תני בשם נד' י,  א (מא ע"ד,  34)

במדבר ל,  ז אם היה נד' י,  א (מא ע"ד,  34)

נד' מב ע"א (3) במדבר ל,  יז בין איש נד' י,  א (מא ע"ד,  41)

מ' נד' י,  א היפר האב נד' י,  א (מא ע"ד,  45)
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ת' נד' ו,  ג (13:117) היפר האב נד' י,  א (מא ע"ד,  46)

ת' נד' ו,  ד (18:117) היפר האב נד' י,  א (מא ע"ד,  53)

נד' מב ע"א א"ר יוסי נד' י,  א (מא ע"ד,  54)

מ' נד' י,  ג אביה ובעלה נד' י,  א (מא ע"ד,  55)

מ' נד' י,  ד דרך תלמידי נד' י,  ב (מא ע"ד,  57)

מ' נד' י,  ג נדרה והיא נד' י,  ב (מא ע"ד,  61)

נד' מא ע"ד דתני בשם נד' י,  ב (מב ע"א,  7)

במדבר ל,  ז אם היה נד' י,  ב (מב ע"א,  7)

במדבר ל,  ז היה תהיה נד' י,  ג (מב ע"א,  8)

נד' מא ע"ד א"ר יוסי נד' י,  ג (מב ע"א,  9)

קד' נט ע"ג רבי יוחנן נד' י,  ו (מב ע"א,  16)

יב' יז ע"ב אפי' אשם נד' י,  ו (מב ע"א,  17)

ת' נד' ו,  ה (24:118) א"ר ליעזר נד' י,  ז (מב ע"א,  18)

ת' נד' ו,  ה (33:119) אמ' לו נד' י,  ז (מב ע"א,  27)

ת' נד' ו,  ה (35:119);  ס"ב
קנג (204)

חזר ר' נד' י,  ז (מב ע"א,  30)

יב' ה ע"א;  קד' סג ע"ג ר' אבהו נד' י,  ו (מב ע"א,  14)

ת' נד' ו,  ו (41:119);  ס"ב
קנג (204)

ואומר אשה נד' י,  ז (מב ע"א,  35)

במדבר ל,  יד אשה יקימנו נד' י,  ז (מב ע"א,  35)

ת' נד' ו,  א (1:116);  ס"ב קנו
(208)

ר' יוסי נד' י,  י (מב ע"א,  37)

במדבר ל,  טו מיום אל נד' י,  י (מב ע"א,  38)

במדבר ל,  יג ביום שמעו נד' י,  י (מב ע"א,  38)

מ' שבת כד,  ה מפירין נדרים נד' י,  י (מב ע"א,  46)

מ' שבת כד,  ה ונשאלין נדרים נד' י,  י (מב ע"א,  47)

נזיר נג ע"א ר' אבהו נד' י,  י (מב ע"א,  51)

במדבר ל,  יג ביום נד' י,  י (מב ע"א,  58)

ע"ז מ ע"א ת' פס' ב,  טז (44:147) אין נשאלין נד' י,  י (מב ע"א,  61)

דברים יט,  יז ועמדו שני נד' י,  י (מב ע"א,  62)

דברים יט,  יז ועמדו נד' י,  י (מב ע"א,  63)

חג' עו ע"ג רבי זעירא נד' י,  י (מב ע"ב,  3)

ס"ב קנה (206) במדבר ל,  יד כל  נדר נד' יא,  א (מב ע"ג,  1)

נד' מא ע"ד (41) במדבר ל,  יז בין איש נד' יא,  א (מב ע"ג,  3)

הש' ע"ז מ ע"א (55) מתעטף ויתיב נד' יא,  א (מב ע"ג,  10)
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שבי' לח ע"ב ת' ב"מ יא,  לג (24:297) מעיין של נד' יא,  א (מב ע"ג,  28)

ת' שבי' ו,  כה (53:194) אין נותנין נד' יא,  א (מב ע"ג,  30)

יהושע כא,  מ תהיינה הערי' נד' יא,  א (מב ע"ג,  37)

נזיר נז ע"ג ויכוף נד' יא,  א (מב ע"ג,  41)

במדבר ל,  יד וכל נדר נד' יא,  א (מב ע"ג,  46)

ת' נד' ז,  ב (9:120) כגון פילפל נד' יא,  א (מב ע"ג,  47)

נד' מב ע"ד חברייא אמרי נד' יא,  א (מב ע"ג,  50)

מ' נד' יא,  א קונם פירות נד' יא,  א (מב ע"ג,  53)

ת' נד' ז,  ד (17:121) ויכולה היא נד' יא,  ג (מב ע"ג,  56)

ת' נד' ז,  ד (17:121) ובנעשר עני נד' יא,  ג (מב ע"ג,  57)

דמאי כה ע"ב;  קד' סג
ע"א

ר' יוסי נד' יא,  ג (מב ע"ג,  58)

במדבר ה,  י ואיש את נד' יא,  ג (מב ע"ג,  60)

מ' נד' יא,  ג קונם כהנים נד' יא,  ג (מב ע"ג,  61)

מ' נד' יא,  ג כהני' אילו נד' יא,  ג (מב ע"ג,  63)

ת' דמאי ה,  יח (67:90) אמר הוא נד' יא,  ג (מב ע"ג,  64)

ת' דמאי ה,  כ (56:91) הכהנים והלוים נד' יא,  ג (מב ע"ד,  5)

ויקרא כב,  טו ולא יחללו נד' יא,  ג (מב ע"ד,  6)

מיכה ג,  יא ראשיה בשוחד נד' יא,  ג (מב ע"ד,  8)

מיכה ג,  יב לכן בגללכם נד' יא,  ג (מב ע"ד,  9)

מ' קד' ב,  י המקדיש בתרומות נד' יא,  ג (מב ע"ד,  10)

כת' ל ע"א מ' כת' ה,  ד המקדיש מעשה נד' יא,  ד (מב ע"ד,  13)

מ' כת' ה,  ט אם אינו נד' יא,  ד (מב ע"ד,  16)

הש' מ' כת' ה,  ט ה' סלעים נד' יא,  ד (מב ע"ד,  20)

הש' ת' נד' ז,  ד (19:121) שמע וקיים נד' יא,  ו (מב ע"ד,  27)

הש' ס"ב קנה (207) יקימינו ממינו נד' יא,  ו (מב ע"ד,  27)

נד' לח ע"א;  נד' מב
ע"ד (יא,  ט,  37)

תפלוגת' דר' נד' יא,  ו (מב ע"ד,  31)

קד' ס ע"א תני ולא נד' יא,  ח (מב ע"ד,  35)

נד' לח ע"א;  נד' מב
ע"ד (יא,  ו,  31)

ר' ישמעאל נד' יא,  ט (מב ע"ד,  37)

ת' נד' ז,  ז (36:123) ר' נתן נד' יא,  יב (מב ע"ד,  42)

נד' מב ע"ג מפני מה נד' יא,  יב (מב ע"ד,  43)

הש' גט' מח ע"א (2) אבא ידע נד' יא,  יג (מב ע"ד,  47)

נד' לו ע"ד תני כלוי נד' יא,  יג (מב ע"ד,  54)
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בבלי מקבילות ספ' תנאים מקרא תח' ציטוט מקום בירו'
מ' נד' יא,  יג ונטולה אני נד' יא,  יג (מב ע"ד,  55)

ת' נזיר ג,  יב (27:132) האשה שנדרה נד' יא,  יג (מב ע"ד,  56)
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